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† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
Azkenerako abestia 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
artu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 
2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
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PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
Jaunartzerako abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
 R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
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Dohatsu negarretan direnak: 
gozotasuna izango dute Jaunagandik. 
Dohatsu zuzen-gose direnak: 
hoien goseak bere asea izango du.   R./ 
 
Damu-otoitza 
Jainkoak bere aintzara deitzen deuskula uler-
tzera ere ez gara heltzen, bildur deutsogu, eta 
santuen ospea ezin onartu geike… Damutu gai-
tezan: 
 
—Jesus Jauna, zeu zara gure poz-iturria, erruki, 

Jauna. 
 
—Jesus Jauna, Jainkoaren jaiean sartzen gai-

tuzu, Kristo, erruki. 
 
—Jesus Jauna, Jainkoaren aintza iragarten deus-

kuzu, erruki, Jauna. 
 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
 
AINTZA ZERUETAN JAUNGOIKOARI 
Aintza zuri, Jauna, ta eskerrak zuri. 
 
Zeu bakarrik Santua Zeu bakarri Jauna 
Zeu bakarrik goi-goikoa, Jesukristo, 
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Jainkoaren seme-alaba izango dira-eta. 
Zorionekoak zuzentasunagaitik erasotuak, 
eurena dabe-eta Jainkoaren erreinua. 
Zorionekoak zuek, Nigaitik madarikatuko zaitu-
eenean, erasoka eta guzurrez txarto esaka era-
biliko zaitueenean. Poztu zaiteze eta alaitu, 
handia izango da-eta zuen saria zeruetan». 
 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 
ESKARIAK 
 
†    Aurkeztu deioguzan gure eskariak bere be-
tiko zorionean nahi gaitun Jainko Aitari: 
 
—Eleizearen alde: poztu daiten egun honetan 

eta bere seme-alaben itxaropena indartu 
daian, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Jainkoaren erreinuko lanetan nekatuta, edo 
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Holakoa bedeinkatuko dau Jaunak, 
justizia egingo deutso Jainko salbatzaileak. 
Hau da haren bila ahalegintzen dan gizaldia, 
Jakoben Jainkoaren aurpegi bila dabilena. R/.  
 
 
HITZAREN LITURGIA 
 
Santu guztien oroimena ospatzeak zeruetako jai 
ederrean sartzen gaitu, mundu barri baten, 
Jainkoaren aintzan, haren Bildotsaren odolak 
garbitutako guztien edertasunean. 
 
Lehenengo irakurgaia 
 
1 Apk 7, 2-4... 
 Gure artean larregi madarikatzen da, larregi gaitzesten 
da. Liburu honek aurkezten deuskun mundu barria goralpe-
nezkoa da, onespenezkoa. Onartu daigun berak dinoskuna, 
eguneroko bizitzan madarikatzen ta gaitzesten barik, be-
deinkatzen ta onesten bizi izan gaitezan. 
 
 
Apokalipsis liburutik 
   Nik, Joanek, beste aingeru bat ikusi neban sortaldetik igo-
ten, Jainko biziaren zigilua ebala, eta ahots handiz egin eu-
tsen deadar lurra eta itsasoa zigortzeko ahalmena emon ja-
ken lau aingeruei, esanez: Ez hondatu lurra, ez itsasoa, ezta 
zuhaitzak ere, harik eta gure Jainkoaren zerbitzariak beko-
kian zigiluz markatu arte. Zigiluz markatuak zenbat ziran en-
tzun neban: ehun eta berrogeita lau mila, Israelgo leinu guz-
tietatik hartuak. 
    Ondoren, gizatalde handi bat ikusi neban, inork konta ezin 
ahalakoa, nazino eta arraza, herri eta hizkuntza guztietako 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

†  Egunon, senideok. Ondo etorri Santu guz-
tien liturgia ospatzera. Gaurko liturgiak Santu 
Guztien ohorea alda batera ospatu nahi dau. 
Zertarako? Gu guztion itxaropena esnatzeko, in-
dartzeko..., eta gu mundu honen egokieratik 
atara eta Jesusen egitasmora erakarteko. 
 Ez daigun galdu aukera hau, geure ohikerie-
tan zarratuta jarraituz. Zabaldu daiguzan gogo-
adimenak Jainkoaren dohaietara. 
 
 
Sarrera-abestia 
 

 
 
HAU DA POZA, HAU POZ HANDIA 
EDERRA DA-TA ZUEN SARIA. 
 
Dohatsu bihotz barnez pobreak: 
Haiena bait da zeruetako erreinua. 
Dohatsu otzan eta eztiak: 
agindutako lurraz bait dira jabetuko.   R./ 
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2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
 R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
 R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
OTOITZA 
 
Pozik ikusi gura gaituzu 
zure seme-alaba guztiok, Jauna, 
eta ospean diran guztiak jarten deuskuzuz 
gure pozaren iturri eta helburu. 
 
Zein ederra izan behar dauan 
danek batera zure aintza abestea 
eta ezelango oztopo edo gitxitze barik 
zure maitasunaren gozoa izatea. 
 
Eskerrik beroenak damotsuguz, Jauna, 
eta oraindixik dastatzen dogun jai-poza 
inoiz ere ez daitela ilundu edo amatatu 
eskatzen, egunero baino daitela barriztatu. 
 —Amen. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
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Espiritu santuarekin 
Jainko Aitaren argitan, Amen. 
 

Aintza zuri, Jauna, ta eskerrak zuri. 
 
 
Salmoarekin otoitzean 
Salmoarekin otoitz egiteak Jainkoaganako uste 
ona emoten deusku eta poztasun ta itxaropen 
giroan sartzen. Alaitasunez ekin deiogun otoitz 
honi. 
 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Jaunarena da lurra, eta lurra beteten dauana, 
mundua eta bertan bizi diranak, 
Harek ezarri dau-eta itsasoen gainean, 
Harek finkatu lur azpiko ibaien gainean. R/. 
 
Jaunaren mendira nork igongo?   
Haren toki santuan nor egongo? 
Eskuak erru barik eta bihotza garbi dituana, 
sasijainkoetara joten ez dauana, 
engainuzko zinik egiten ez dauana. R/. 
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gogo barik, edo etsipenerako arriskuan dago-
zanen alde: gogo-barritu daitezan eta adorea 
izan daien, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Gaurko mundura egokituta, zeruetako poza 

nahi dabenen alde: Jesusen egitasmoa onar-
tzeko adorea izan daien, eskatu deiogun Jau-
nari. 

 
—Jainkoa epaile zorrotz eta zorion hari apur-

tzaile lez daukenen alde: Jainko zorion-
emoilea ezagutzera heldu daitezan, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Gu guztiok «Santuen Alkartasuna» sinistu dai-

gun, eta santu guztien laguntzaz bultzatu dai-
gun Elizbarrutiko Ebanjelizatze Egitasmoa, es-
katu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
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jentez osotua, tronuaren eta Bildotsaren aurrean zutunik, 
soineko zuriz jantzita eta palma-adarrak eskuetan. Eta ahots 
handiz egiten eben deadar: 
Salbamena tronuan jesarrita dagoan 
gure Jainkoarena da eta Bildotsarena. 
Tronuaren, zaharren eta lau izaki bizidunen inguruan zutunik 
egozan aingeru guztiak ahuspez jausi ziran tronuaren aurrean 
eta Jainkoa adoratu eben, esanez: 
Amen! 
Bedeinkapena, aintza, jakituria, 
esker ona, ospea, ahalmena eta indarra 
gure Jainkoari gizaldien gizaldietan. Amen! 
    Orduan, zaharretako batek berba egin eustan, esanez: Soi-
neko zuriz jantzirik diran horreek, nortzuk dira eta nondik 
datoz? Nik erantzun neutsan: Ene Jauna, zeuk jakingo dozu! 
    Harek esan eustan: Honeek larrialdi handitik datozanak 
dira. Bildotsaren odoletan garbitu dituee euren soinekoak eta 
zuritu 

Jaunak esana 
 
 
Bigarren irakurgaia 

 
2 1Jn 3, 1-3 
 Mundu honetara egokituegiak gagozanok ez dogu senti-
tzen Jainkoaren seme-alaba izatearen gozotasunik. Ez ete 
dogu nahi? Joan apostoluak adoretu egin nahi gaitu. Entzun. 
 
 
San Joan Apostoluaren lehenengo gutunetik   (1 Jn 3, 1-3) 
 

    Seme-alaba maiteok: Begira zenbaterainoko maitasuna 
agertu deuskun Aitak, Jainkoaren seme-alaba izena daroagu-
eta, baita izana ere. Hona zergaitik munduak ez gaituan eza-
gutzen: Aita ere ezagutu ez ebalako. Ene maiteok, orain 
Jainkoaren seme-alaba gara; gero izango gareana oraindino 
ez da agertu. Badakigu, Kristo agertzen danean, beraren an-
tzeko izango gareala, dan lakoa ikusiko dogu-eta. Haregan 
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itxaropen hau daben guztiak garbitu egiten dabe euren bu-
rua, Ha garbia dan lez. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 

 Jesusek bere programea aurkezten deutse jarraitzaileei, 
lehengotan jarraitu nahi ez dabenei. Programa hau ez da, 
ba, edozeinentzat. Baina, onartzen dauana, zoriontasun-
bidean abiatuko da. 
 

Aleluia, aleluia, aleluia… 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mt 5, 1-12a) 
   Aldi haretan, jentetza ikusirik, Jesusek men-
dira igon eban. Jesarri eta ikasleak inguratu ja-
kozan. Orduan, honan hasi jaken irakasten: 
«Zorionekoak gogoz behartsu diranak, 
eurena dabe-eta Jainkoaren erreinua. 
Zorionekoak atsekabetuak, 
eurak ditu-eta Jainkoak kontsolatuko. 
Zorionekoak apalak, 
eurek izango dabe-eta agindutako lurra ondare. 
Zorionekoak zuzentasunaren gose eta egarri di-
ranak, 
eurak ditu-eta Jainkoak aseko. 
Zorionekoak errukitsuak, 
eurak ditu-eta Jainkoak erruki izango. 
Zorionekoak bihotzez garbi diranak, 
eurek ikusiko dabe-eta Jainkoa. 
Zorionekoak bakegileak, 


